
Met 11 investeringen en 7 exits was 2017 een dynamisch jaar voor Gimv. In 2018 blijven we 
partnerships met gedreven ondernemers en managementteams verder ontwikkelen en kijken we uit naar 
nieuwe opportuniteiten in bedrijven die klaar zijn voor een nieuwe fase in hun groeiplannen.

Building leading companies – Overzicht 2017

Investeringen

maart  
Investering in het Duitse Breath Therapeutics dat 
vooruitstrevende en innovatieve inhalatietherapieën ontwikkelt 
voor ernstige aandoeningen van de luchtwegen.

www.breath-therapeutics.com

maart
Gimv verwerft een meerderheidsbelang in het Nederlandse 
ALT Technologies, een leidende producent van kritische 
onderdelen voor airbags die de ambitie heeft om de komende 
jaren te groeien in Azië en de Verenigde Staten.

www.alttechnologies.com

mei  
Investering in de Franse immuno-oncologie start-up ImCheck 
Therapeutics. De fondsen zullen worden gebruikt om de lead 
kandidaten in de klinische ontwikkelingsfase te brengen en 
voortgang te boeken in de andere ontwikkelingsprogramma’s.

www.imchecktherapeutics.com

mei   
Investering in het Zwitserse MVZ Holding, een toonaangevende 
groep van geneeskundige praktijken. Met het oog op de 
verdere implementatie van hun groeistrategie zal Gimv het 
bestaande team strategisch en fi nancieel ondersteunen.

juli  
Investering in de groei van het Belgische Arseus Medical, 
toonaangevende verdeler van medische apparatuur en 
verbruiksgoederen. Wij zullen het bedrijf begeleiden bij zijn 
verdere internationalisering en het versterken van zijn 
marktpositie.

www.arseus-medical.be

www.snack-connection.nl
SNACK
CONNECTION

juli
Gimv investeert in het Nederlandse Snack Connection, 
een vooraanstaande leverancier van noten die wil doorgroeien 
in de Europese markt.

september
Gimv neemt een belang in het Belgische ICT-bedrijf Cegeka. 
Het bedrijf heeft de ambitie geografi sch uit te breiden en 
zijn positie in bestaande markten te versterken, door zowel 
organische groei te realiseren als via een buy & build-strategie.

www.cegeka.com

september  
Gimv verwerft een meerderheidsbelang in WEMAS, een 
toonaangevende Duitse leverancier van passieve mobiele 
verkeersveiligheidsuitrusting. WEMAS wil zijn kernactiviteiten 
uitbreiden naar omliggende verkeersveiligheidsmarkten en zijn 
internationale activiteit verder ontwikkelen.internationale activiteit verder ontwikkelen.

www.wemas.de

oktober
Frans biotechbedrijf Biom’Up wordt succesvol geïntroduceerd 
op Euronext Parijs.

www.agrobiothers.com

www.biomup.com

november  
Gimv wordt de nieuwe meerderheidsaandeelhouder van de 
Franse AgroBiothers groep, naast de oprichtersfamilie. 
De groep ambieert zijn groei in de beloftevolle Europese markt 
te versnellen.

november  
Gimv neemt een minderheidsbelang in het Franse 
La Croissanterie, een keten van 260 French-style fastfood-
restaurants in Frankrijk, de Franse overzeese gebieden en 
Afrika. La Croissanterie wil de komende jaren groei realiseren 
door verdere expansie in Frankrijk en internationaal.door verdere expansie in Frankrijk en internationaal.

www.lacroissanterie.com

december
Gimv investeert in het Franse Stiplastics Healthcaring dat 
zowel standaard- als slimme kunststofoplossingen ontwerpt, 
ontwikkelt en produceert voor de farmaceutische industrie en 
de bredere gezondheidssector.

www.stiplastics.com



Gimv in een oogopslag

Desinvesteringen

1.6 miljard EUR activa 
onder beheer

50 portefeuillebedrijven

Focus op 4 platformen: 
Connected Consumer, 
Health & Care, Smart Industries, 
Sustainable Cities

Investeringstickets van 
5 tot 50 miljoen EUR

90 werknemers, actief in 4 
kantoren: België, Frankrijk, 
Duitsland, Nederland

38 jaar ervaring in 
private equity

juni
Afronding van de aandelenverkoop in het Belgische 
Greenyard, wereldspeler in groenten en fruit.

maart 
Franse specialist in online videoreclame Teads wordt 
overgenomen door kabel- en telecombedrijf Altice. Gedurende 
onze investeringsperiode hebben we bijgedragen aan de groei 
van Teads tot een internationale en vooraanstaande speler in 
de reclametechnologie.

www.teads.tv

www.greenyard.group

september
Marco Vasco, een Franse online touroperator en reisbureau 
gespecialiseerd in verre reizen op maat, wordt overgenomen 
door groep Figaro.

juli
De Nederlandse innovator van de digitale werkplek RES, werd 
overgenomen door het Amerikaanse Ivanti, een mondiale 
leider op het gebied van integratie en IT-beheer van de digitale 
werkplek. We zijn trots dat we deel hebben mogen uitmaken 
van de ontwikkeling van RES tot een mondiale softwarespeler.

www.marcovasco.fr

www.res.com

Marco Vasco
Spécialiste du voyage sur-mesure

oktober  
Almaviva Santé, de vijfde private ziekenhuisgroep in Frankrijk, 
wordt overgenomen door Antin Infrastructure Partners. 
Na een intensief buy & build-traject werd Almaviva qua omvang 
drie keer zo groot. Het bedrijf is gegroeid van 7 klinieken rond 
Marseille naar een toonaangevende groep van 30 
ziekenhuizen in regio Provence-Alpes-Côte d’Azur en in de 
Parijse regio.

oktober  
Het Belgische Luciad, een toonaangevende leverancier van 
performante Geospatial Situational Awarenesstechnologie, 
wordt overgenomen door het Zweedse Hexagon AB. We zijn 
trots dat we konden samenwerken met een bedrijf dat is 
uitgegroeid van een startende onderneming tot scale-up.

www.almaviva-sante.fr

Parijse regio.

www.luciad.com

november
Gimv verkoopt de Nederlandse natuurlijke klimaatbeheersings- 
en brandveiligheidsspecialist Brakel aan Kingspan. 
Tijdens ons partnership heeft Brakel zijn marktpositie versterkt 
en een stabiel platform met duurzame producten ontwikkeld.

www.brakel.com

Ontdek onze portefeuille, onze teams en 
tal van ambitieuze verhalen op 
www.gimv.com.


